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ΕΛΣΤΑΤ: Έλλειμμα 9,7% και χρέος 205,6% το 2020
Λίγο χαμηλότερο στο 9,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ από 9,9% που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό
διαμορφώθηκε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2020 (κατά ESA). Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές
διαμορφώθηκε στο 205,6% στα 341 δισ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επικυρώθηκαν από τη Eurostat, το πρωτογενές
έλλειμμα το 2020 ανήλθε στο 6,7% του ΑΕΠ από 6,8% του ΑΕΠ που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό.
Οι δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης εμφανίζονται αυξημένες στα 100,64 δισ. ευρώ από 87,76 δισ. ευρώ το 2019 και
τα έσοδα Γενικής Κυβέρνησης εκτιμά πως υποχώρησαν στα 84,51 δισ. ευρώ έναντι 89,86 δισ. ευρώ το 2019.
Η ΕΛΣΤΑΤ επαναϋπολογίζει τα πλεονάσματα του προηγούμενων ετών και μειώνει το Πλεόνασμα ως ποσοστό
του ΑΕΠ στο 1,1% έναντι 1,5% που εκτιμούσε προηγουμένως. Η πτώση που καταγράφεται κατά 0,4%
οφείλεται, σύμφωνα με την Αρχή, κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία και σε μεθοδολογικές αλλαγές στην
ταξινόμηση κάποιων ειδικών συναλλαγών.
Όπως εξηγεί τα στοιχεία για το έτος 2020 είναι προσωρινά και αντανακλούν τις επιπτώσεις της πανδημίας
COVID-19 στα δημοσιονομικά στοιχεία, κυρίως από τα μέσα Μαρτίου 2020 και έπειτα, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα
περιοριστικά μέτρα. Τα στοιχεία αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταστούν διαθέσιμα τα πρωτογενή
δημοσιονομικά στοιχεία εσόδων και δαπανών σε σχέση με τα κυβερνητικά μέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
αυτό.
Επισημαίνεται, ότι για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες πηγές, καθώς
και η ίδια μεθοδολογία εκτίμησης με τα προηγούμενα έτη. Επιπλέον, έγιναν ad-hoc αλλαγές στη χρονικά
προσαρμοσμένη ταμειακή μέθοδο για δεδουλευμένη βάση, ως αποτέλεσμα της αναστολής της υποχρέωσης
καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αναφορικά με τα μέτρα για τα διάφορα είδη δαπανών, διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις κυρώθηκαν μετά το
τέλος του 1ου τριμήνου 2020 και οι ταμειακές πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα πραγματοποιούνται
κατά την περίοδο μετά το 1ο τρίμηνο 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το υψηλότερο έλλειμμα το 2020 καταγράφηκε στην Ισπανία 11%, Μάλτα
10,1%, Ελλάδα 9,7%, Ιταλία 9,5% και Βέλγιο 9,4%.
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Τουρισμός: Το 65% των Ευρωπαίων σχεδιάζει φέτος διεθνή ταξίδια
Αισιόδοξα είναι τα τελευταία μηνύματα για τον τουρισμό φέτος, ειδικά για τους καλοκαιρινούς προορισμούς
της Ευρώπης, καθώς σύμφωνα με νέα έρευνα της Bank of America, το 50% των διεθνών ταξιδιωτών αναμένει
να κάνει περισσότερα ταξίδια φέτος από ό,τι πριν από την πανδημία, με τη Γηραιά Ηπειρο να αποτελεί
«αγαπημένο» προορισμό.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας που διεξήγαγε η Bank
of America σε 41.000 συμμετέχοντες από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και
τη Γερμανία, δείχνουν ξεκάθαρα πως οι πολίτες είναι αρκετά θετικοί στο να ταξιδέψουν φέτος. Τα δύο τρίτα
των Ευρωπαίων ταξιδιωτών αναμένεται να ταξιδέψουν εκτός της χώρας τους το 2021, ενώ τα ταξίδια
αποτελούν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για το 28% των Ευρωπαίων ερωτηθέντων και το 43% αισθάνεται
ήδη άνετα να ταξιδέψει αεροπορικώς.
Παράλληλα, το 47% των Ευρωπαίων αναμένει ότι θα ταξιδέψει φέτος περισσότερο από ό,τι το 2019, με
ανάλογο ποσοστό να εντοπίζεται στους ερωτηθέντες σε ΗΠΑ και Κίνα, ενώ μόνο το 25% αναμένει ότι θα
ταξιδέψει λιγότερο. Το εντυπωσιακό είναι, όπως τονίζει η BofA, ότι το 51% εκείνων που πραγματοποιούν
επιχειρηματικά ταξίδια αναμένει αύξηση των ταξιδιών σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία, με
μόλις το 26% να αναμένει μείωση. Παράλληλα, το 72% σημειώνει ότι θα πραγματοποιήσει σίγουρα φέτος
κάποιο επιχειρηματικό ταξίδι.Επιπλέον, τα δύο τρίτα (65%) των Ευρωπαίων σχεδιάζουν να κάνουν ταξίδι
αναψυχής φέτος, σύμφωνα με την έρευνα, με παρόμοιο ποσοστό να σχεδιάζει και ένα διεθνές ταξίδι. Αυτό
επιβεβαιώνει την άποψη της αμερικανικής τράπεζας για την ισχυρή ζήτηση για ταξίδια που αναμένεται να
σημειωθεί μόλις χαλαρώσουν οι περιορισμοί. Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι πιο πιθανό
να ταξιδέψουν διεθνώς φέτος από τους ταξιδιώτες των ΗΠΑ και της Κίνας.
Τέλος, η Ευρώπη αποτελεί δημοφιλή προορισμό για όλους τους ερωτηθέντες παγκοσμίως. Οι μισοί Ευρωπαίοι
σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη όταν ανοίξουν ξανά τα σύνορα, ενώ περίπου το 30% των ερωτηθέντων
στις ΗΠΑ και την Κίνα στοχεύει επίσης την Ευρώπη ως τον επόμενο διεθνή προορισμό τους. Μόνο το 15% των
ερωτηθέντων στην Ευρώπη σκοπεύει να ταξιδέψει στην Ασία και 13% στη Βόρεια Αμερική όταν ξανανοίξουν
τα διεθνή ταξίδια. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η ταξιδιωτική ζήτηση μικρών αποστάσεων είναι πιθανό να
ανακάμψει πολύ νωρίτερα από εκείνη για τα πιο μακρινά ταξίδια, ενώ οι διακοπές συνεχίζουν να είναι ο
μεγαλύτερος παράγοντας ταξιδιού το 2021, καθώς το 65% δηλώνει πως το επόμενο ταξίδι του θα γίνει έως τον
Σεπτέμβριο και θα αφορά… καλοκαιρινή εξόρμηση.
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Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές το πράσινο ομόλογο της Mytilineos
Με υπερκάλυψη σχεδόν κατά 4 φορές και επιτόκιο 2,25 % έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τις ομολογίες
ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η «Μυτιληναίος». Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας οι προσφορές από
Έλληνες και ξένους επενδυτές διαμορφώθηκαν στο 1,8 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για πράσινες ομολογίες, τα έσοδα από τις οποίες θα διατεθούν κατά κύριο λόγο για τη
χρηματοδότηση επενδύσεων της εταιρείας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής
οικονομίας με έμφαση την παραγωγή «πράσινου» αλουμινίου.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το βιβλίο έμεινε ανοιχτό για διάστημα μικρότερο από 24 ώρες ενώ το road show
για την έκδοση διήρκησε δύο ημέρες. Στην επιτυχία της έκδοσης, πρόσθεταν, συνέβαλαν οι θετικές εκθέσεις
των οίκων αξιολόγησης τόσο για τις ομολογίες όσο και για την εταιρεία.
Πρόταση για έκδοση ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2026 ανακοίνωσε απόψε η Μυτιληναίος. Το
ομόλογο έχει διάρκεια 5,5 ετών.
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Ελλάκτωρ: "Πράσινο φως" στην ΑΜΚ των 120,5 εκατ. ευρώ
"Πράσινο

φως" στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ έδωσε η γενική
συνέλευση των μετόχων, με ποσοστό 68,24%.
Κατά της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ψήφισε το 31,75%.
H αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 133,9 εκατ. νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των
υφιστάμενων μετόχων, με τιμή διάθεσης 90 λεπτά ανά μετοχή και αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2
παλαιές.
Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα διατεθούν ως εξής:
- Ποσό περίπου 20,5 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Ελλάκτωρ για τη χρηματοδότηση και επιτάχυνση των
επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας.
 100 εκατ. για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
2. Ποσό περίπου
θυγατρικής της, Άκτωρ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης.
Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Ακτωρ θα διατεθεί με στόχο να καλύψει υποχρεώσεις από
δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων, αλλά και τις υποχρεώσεις της στην ελληνική αγορά, 45 εκατ. και 55 εκατ. αντίστοιχα Είχε
προηγηθεί η έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 212.129.282,97 με μείωση της
ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 1,03 σε 0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό
ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με ποσοστό 68,24% υπέρ και 31,76% κατά.
Με άνοδο άνω του 13,44% στα 1,405 ευρώ, αντιδρά η μετοχή της Ελλάκτωρ με τον όγκο να είναι αυξημένος,
καθώς ξεπερνά τις 775 χιλ. τεμάχια.
Νωρίτερα η γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία 81,98%, είχε ψηφίσει
κατά της ανάκλησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ποσοστό 66,70%), ενώ υπέρ της ανάκλησης,
θέμα που είχε θέσει η Greenhill των εφοπλιστών Καϋμενάκη και Μπάκου ψήφισε το 31,76% και λευκό περί το
1,6%. Σε ομιλία του ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Α. Ξενόφος, αναφέρθηκε στην
προσπάθεια που καταβάλλεται από την διοίκηση για να μπει ο Όμιλος σε βιώσιμη τροχιά.
Ο κ. Ξενόφος ανέφερε ότι η Ελλάκτωρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς Ομίλους στη
χώρα, με παρουσία σε όλους τους τομείς, όπως η κατασκευή, οι παραχωρήσεις αλλά και η ενέργεια.
Όπως είπε, από το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τα 100 εκατ ευρώ θα διοχετευθούν στην
κατασκευαστική Άκτωρ, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ενδιάμεση χρηματοδότηση του
Ομίλου, ύψους 50 εκατ ευρώ.
Για το 2021, σύμφωνα με τον κ. Ξενόφο, αποτελούν η σταθεροποίηση του κλάδου της κατασκευής και η
αποκατάσταση της ρευστότητας του.
"Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα κρίνουν το μέλλον του Ομίλου", ανέφερε χαρακτηριστικά ο
διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ.
Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Greenhill Ιάκωβος Βινιέρης, ανακοίνωσε ότι οι μέτοχοι της εταιρείας (κ.κ.
\ και Μπάκος) σε περίπτωση που εγκριθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, θα
Καϋμενάκης
συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, τόσο για τα δικαιώματα που τους αναλογούν όσο και στα τυχόν αδιάθετα.
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Κρ. Λαγκάρντ: Στο β' εξάμηνο του 2022 οι οικονομίες θα επιστρέψουν στα προ
πανδημίας επίπεδα
Tην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συνεχίσει τις αυξημένες αγορές ομολόγων το δεύτερο
τρίμηνο του έτους στο πλαίσιο του προγράμματος Πανδημίας, επαναβεβαίωσε σήμερα η πρόεδρος της Κρ.
Λαγκάρντ. Η ΕΚΤ αναμένει ότι από την μέχρι τώρα πρόοδο των εμβολιασμών η χρονιά φέτος δεν θα χαθεί
εντελώς για τον τουρισμό όπως συνέβη πέρυσι. Εκτιμά ωστόσο ότι οι οικονομίες των χωρών της ζώνης του
ευρώ θα επιστρέψουν στα προ της πανδημίας επίπεδα, στην καλύτερη περίπτωση στο δεύτερο τρίμηνο του
2022. Ωστόσο κάποια κράτη - μέλη θα καθυστερήσουν περισσότερο.
Μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου η επικεφαλής της ΕΚΤ διαβεβαίωσε ότι η Τράπεζα θα
συνεχίσει τις αγορές ομολόγων το πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω
πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε
1,850 δισ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου το Διοικητικό
Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορονοϊού έχει λήξει.
Τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η ΕΚΤ δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη
υποχώρησε στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο δείχνει σημάδια ανάκαμψης από το δεύτερο τρίμηνο. Σε
κάθε περίπτωση όπως υπογράμμισε η επικεφαλής της ΕΚΤ, η πρόοδος στη διαδικασία του εμβολιασμού είναι
αυτή που θα επιτρέψει τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού και συνακόλουθα θα ανοίξει το δρόμο
για μια σταθερή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του 2021. Μεσοπρόθεσμα, η
ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ αναμένεται να οδηγήσει από την ανάκαμψη της εγχώριας και
παγκόσμιας ζήτησης, υποστηριζόμενη από ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και δημοσιονομική ώθηση.
Σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος για υποχώρηση της ανάπτυξης συνεχίζει βραχυπρόθεσμα να είναι υπαρκτός
καθώς από τη μία πλευρά, παρατηρούνται ενθαρρυντικές εξελίξεις οι οποίες συνδέονται με τις καλύτερες
προοπτικές για την παγκόσμια ζήτηση που ενισχύονται από τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης καθώς και από
την πρόοδο στη διαδικασία εμβολιασμού. Όμως από την άλλη πλευρά, η συνεχιζόμενη πανδημία,
συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης μεταλλάξεων του ιού και οι επιπτώσεις της στις οικονομικές και
χρηματοοικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να απειλούν τις προοπτικές ανάπτυξης.
Στο μέτωπο της ρευστότητας η κ. Λαγκάρντ ανέφερε ότι τα μέτρα που εφαρμόζει η ΕΚΤ σε συνδυασμό με τα
δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις έχουν συμβάλλει στην εξομάλυνση των πιστώσεων. Η
ίδια υπογράμμισε ότι η φθηνή ρευστότητα που παρέχει η ΕΚΤ στις εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να
μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία από τις τράπεζες μέσω των χορηγήσεων.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ εξήρε για μία ακόμη φορά το ρόλο του πακέτου βοήθειας Next Generation
υπογραμμίζοντας ότι είναι «επείγον να τεθεί σε λειτουργία χωρίς καθυστέρηση». Κάλεσε δε τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν εγκαίρως τους ίδιους και να ολοκληρώσουν τα σχέδια ανάκαμψης προκειμένου να διαθέσουν
τους πόρους για παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Αυτό θα επέτρεπε στο
πρόγραμμα ΕΕ επόμενης γενιάς να συμβάλει σε μια ταχύτερη, ισχυρότερη και πιο ομοιόμορφη ανάκαμψη και
θα αυξήσει την οικονομική ανθεκτικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών των κρατών μελών,
υποστηρίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, ανέφερε
χαρακτηριστικά.
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